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شــعر 
الّمرار بن سعيد الفقعسي 

دراسة في ضوء التفسير النفسي لألدب 
 
 
 

خميل إبراىيم عبد الوىاب . د . م .                                             أ 

 كمية التربية/                                                       جامعة ديالى 

 

      قد يككف مف البدييي القكؿ إف ىناؾ سمة بارزة يمتمكيا أدبنا العربي تتمخص 
في حيكيتو كسعتو كشمكليتو مما يسمح لمباحث فرصة معاكدة النظر فيو كتسميط 

الضكء عمى جكانب ميمة منو لـ تنؿ حظيا الكافي مف البحث كالدرس لسبب أك آخر 
يضاؼ إلى ذلؾ إف حركة النقد العربي دأبت عمى استكناه الذات المبدعة مف . 

خالؿ التعامؿ مع النصكص بكؿ إبعادىا المعرفية بيدؼ الغكص في إسرار األعماؽ 
كقد سمكت حركة النقد العربي مناىج متعددة كمتنكعة تمتقي . الداخمية ليذه الذات 

كميا عند ىدؼ مركزم مشترؾ يتمثؿ في استبطاف النص كالبحث عف العكالـ الخفية 
لمذات المبدعة ، كليذا السبب تعددت مناىج النقد العربي الحديث كتنكعت سبمو 

كقد تميز منيج التحميؿ النفسي . اليادفة إلى بمكغ العكالـ الخفية لمذات المبدعة 
لألدب دكف غيره مف المناىج النقدية في انو ال يحاكؿ أف يعكس الدكر االنفعالي 
شراكو في ىذه الكظيفة االنفعالية ،  لمفناف ، فحسب ، بؿ يحاكؿ استثارة القارئ كا 

كيكلد فيو ركح التفاعؿ مع النص فيتحكؿ بذلؾ إلى مبدع مشارؾ عف طريؽ تحرير 
كبذلؾ  . (1)دكافعو المكبكتة مف خالؿ تنسيؽ تمؾ الدكافع مع سياؽ ىذا النص أك ذاؾ

ترتكز في فيـ العممية األدبية باعتبارىا مجمكعة " التكصيؿ " يمكف القكؿ إف عممية 
إلى جانب ما  . (2)متشابكة بيف ثالثة إطراؼ ىي  المرسؿ ، كالمرسؿ إليو ، كالرسالة
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تقدـ فاف التحميؿ النفسي لألدب يندرج في إطار الكشؼ عف صمة األدب بالسيرة 
ىؿ يستخدـ المضمكف : الذاتية لكاتبو ، كىنا يبرز سؤاؿ ُأثير منذ كقت مبكر ىك 

األدبي لفيـ الشخصية ؟ أـ تستخدـ الشخصية لفيـ المضمكف األدبي ؟ كقد أجاب 
المرحـك الدكتكر عباس محمكد العقاد عف ىذيف السؤاليف في دراستيو ألبف الركمي ، 

كأبي نكاس ، حيف اعتمد في اغمب األحياف عمى الفرضية األكلى كىي استخداـ 
مف بيف  (العقاد  )كعمى ىذا األساس يمكف لنا القكؿ إف  . (3)النص لفيـ الشخصية 

 . (4)مؤسسي االتجاه النفسي كتطكيره في نقدنا العربي الحديث بؿ رائدىـ في ذلؾ 

الّمرار بف سعيد "      كيأتي بحثنا الحالي محاكلة متكاضعة لدراسة الشاعر 
 باإلفادة مف مرتكزات التحميؿ النفسي لألدب عمكما كلمشعر عمى كجو (5)"الفقعسي

الخصكص ، كاإلفادة مف ىذه المرتكزات أمالن في إيجاد الركابط بيف حياة الشاعر كما 
كبذلؾ يرمي ىذا البحث إلى اإلفادة مف المفاىيـ كاألسس . أنتجو مف فعؿ إبداعي 

المرار " المعتمدة في التفسير النفسي ، كبياف مدل مصداقيتيا ، كمقدار تطابقيا مع 
اإلنساف كالشاعر ، لما بيف االثنيف مف عالقة كثيقة ، كصكالن إلى التفسيرات " 

الصحيحة كالنتائج المرضية التي تمنحنا البعد الحقيقي كالصكرة القريبة مف شخصية 
كقد تجنب البحث أسمكب القسر . الشاعر كما كانت عميو أك أقرب ما تككف عميو 

كاإلقحاـ في ىذا اإلطار لبياف المفاىيـ النفسية ذات العالقة كالتي يمكف تكظيفيا 
. بشكؿ صحيح كمناسب 

     كمف الحقائؽ الكاجب ذكرىا فضالن عما تقدـ تمؾ الحقيقة التي تشير إلى إف 
 نتاجان يرتبط بالدكافع التي حممت الشاعر عمى – كالشعر كذلؾ –لكؿ عمؿ إبداعي 

كيتفؽ ىؤالء  . (بكاعث الشعر)قكؿ الشعر ، كىذا ما يصطمح عميو الباحثكف بػ 
ضفاء – أّم َأثر –الباحثكف عمى أف األثر   ىك حصيمة كنتيجة لسبب سيككلكجي كا 

 . (6)لمحياة النفسية لممؤلؼ كلدكافع غالبان ما تككف بعيدة عف إف يعييا حتى يبدع
نشائو ، فيك  كنفيـ مف ىذا اف الدكافع النفسية تقؼ كراء عممية اإلبداع كنظـ الشعر كا 

.  الباعث الرئيس اف لـ يكف الكحيد في عممية الخمؽ كاإلبداع 
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     كما داـ الحديث عف الدكافع فمف المفيد اإلشارة إلى إف سمكؾ اإلنساف يرتبط 
ارتباطا كثيقا بدكافعو كخبراتو السابقة كتككينو النفسي ، فضالن عف إمكاناتو الجسمية 

كالشعر كما ىك معركؼ صكرة  . (7)كالفيسمكجية التي تؤثر حتما في سمككو كتصرفاتو
فقديمان قالت . ظاىرية لسمكؾ الشاعر كالكعاء الذم يحكم أحاسيسو كحالتو النفسية 

كقد ال " . القمب مكطف النفكس كمكمف إسرارىا " ك " المساف ترجماف القمب " العرب 
يككف مف باب االستطراد القكؿ إف قسمان كبيران مف بمغاء العرب جعؿ مف الشعكر 

جادة الكالـ ، فقد قاؿ معاكية بف ابي  النفسي الداخمي السبب الميـ كالكحيد لإلبداع كا 
شيء تجيش بو : ما ىذه البالغة التي فيكـ ؟ فقاؿ  : (8)سفياف لصحار العبدم

. ( 9)صدكرنا ثـ نقذفو عمى ألسنتنا

     كتكاصالن في الحديث عف الدكافع فاف الباحثيف النفسانييف يركف إف الدكافع 
 أك داخمية ، ةتككف داخمية تتبع ذات اإلنساف ، كيمكف إف تستثار بمثيرات خارجي

كيجد اإلنساف نفسو مدفكعان لمعمؿ في ضكء ذلؾ . تتعمؽ بالحاجات كالميكؿ الطبيعية 
، الى جانب ذلؾ فاف أىمية معرفة الدكافع كالتعمؽ في كشفيا أمكر ضركرية تسمح 

كبيذا نقترب مف الحقيقة  . (10)في النياية إلى التنبؤ بسمكؾ اإلنساف في كقت معيف
التي نريد إثبات صحتيا كاعتمادىا حيف نرل إف الشعر ليس تشكيالن لمكممات بكصفيا 
اصكاتا كأجراسان فحسب ، بؿ بكصفيا اجزاءان مف جمؿ تدؿ عمى األشياء المحسكسة 

كبما إف الشعر تعبير عف الذات فال باس أف نستأنس  . (11)كعمى كقائع الشعكر 
بآراء الباحثيف النفسانييف ، فيـ يؤمنكف باف الفرد عندما يتكمـ عف ذاتو فانو عادة ما 

كما إف بعضيـ اآلخر يذىب إلى القكؿ  . (12)يتكمـ عف شخصيتو كما ىك يدركيا 
إف األدب عمكمان كالشعر خصكصان غاية جمالية يسعى إلييا األديب ، كقد يككف 

كيذىب آخركف مذىبان ابعد  . (13)محككما بدكافع خفية تعينو عمى بمكغ ىذه الغاية 
عمقان كسعة حينما يركف إف الصكرة اإلبداعية في الشعر مستمدة مف الحكاس 

 . (14)بالتجانس مع الصكر النفسية كالعقمية لممبدع 

     اننا إذ نسكؽ ىذه المقدمة لبياف االسس كالمرتكزات التي يعتمدىا التفسير 
النفسي لمشعر فاننا نكتفي بما كجدناه نافعان الغراض بحثنا ىذا ، ىادفيف مف خالؿ 



 2009/دد العدد ال ابد  الثالثوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مجلددديالدد

 

 4 

ىذه المقدمة التي نكظفيا بالشكؿ المطمكب ، جاعميف منيا منطمقان لفيـ افضؿ لشعر 
امالن في الكصكؿ الى تفسيره تفسيران صحيحان ينسجـ مع " الّمرار بف سعيد الفقعسي " 

. ما جاء في ىذه المقدمة 

      كلكي نقترب اكثر مف اصؿ مكضكع البحث كجكىره فاننا نكد القكؿ اف 
لمّمرار بف سعيد الفقعسي اكثر مف دافع حممو عمى قكؿ الشعر ، كىذا ما سنستكحيو 
مف اخباره كشعره ، محاكليف اكتشاؼ االسباب التي حددت تمؾ الدكافع التي بعثت 
في نفسو قكؿ الشعر مع التأكيد اف اخبار الشاعر كنتاجو الشعرم خير مف يحقؽ 

. ذلؾ 

 )عانى مف صفة بدنية " الّمرار "     كلعؿ مف المناسب اف نذكر اكالن اف 
، سببت لو اثران نفسيان عميقان ىي قصر قامتو الشديد مع نحافة كصغر ، كىذا  (َخْمقية 

كمف  . (15)(ككاف قصيران مفرط القصر ضئيالن  )حيف قاؿ " ابف قتيبة " ما يصكره لنا 
 :  (16)الكاضح اف ىذا العيب الخمقي ترؾ في نفسو اكبر االثر مما دفعو الى القكؿ 

ومنتظري حتمًا فقال رأيتو               

 (17)                                     نحيفًا فقد أجزي عن الرجل اللمّ 

رأت رجاًل قلدًا دعائم بيتو           

                                      طوال وما طول األباعر بالجسم

     فالنص المتقدـ يشير بكضكح إلى مبمغ معاناتو مف قصر قامتو مما دفعو 
إلى ابتداع دفاعات لو مف خالؿ االعتماد عمى صكرة محسكسة ، فالعبرة ال تكمف 
بطكؿ الجسـ كضخامتو كما ىك حاؿ األباعر ، فذلؾ ال يرقى دليالن عمى مكانة 

صرخة  )اإلنساف كرجحاف عقمو كمنزلتو بيف بني جنسو ، كىذا النص عبارة عف 
 ، ىذا الشعكر الذم دفعو إلى إيجاد صفة (18)(تكحي بشعكره المؤلـ  ليذا اإلحساس 

تعكيضية تتمثؿ في انتسابو إلى بيت رفيع لو شأنو ، محاكالن بذلؾ تعكيض الشعكر 
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بالنقص الذم عانى منو بعمؽ كمرارة فشّكمت ىذه الصرخة رد فعؿ لتجاكز تمؾ 
.  المرارة 

ذكر لحالتو االقتصادية كالمستكل المادم المتدني ، " الّمرار "       كفي أخبار 
ككاف ليذا الكضع انعكاسات . كقد ترؾ كضعو ألمعاشي ىذا آثاران نفسية في حياتو 

فقد كرد في . في شعره كىك أمر يكشؼ لنا جانبان ميمان مف دكافع قكؿ الشعر عنده 
كبسبب فقره أضطر إلى السرقة ، فقد سرؽ طريدة مما دفع " الّمرار " الخبر اف 

لحبسو إلى جانب  ( ىػ 96 – 94 )عثماف بف حياف المّرم كالي المدينة بيف سنتي 
الذم حبس في جريرة سابقة ، إاّل إف الّمرار أفمت مف السجف كبقي " بدر " أخيو 

 : (19)أخكه بدر فيو حتى مات محبكسان مقيدان كفي ذلؾ يقكؿ

             أناٌر بدت من كّوة السجن ضوؤىا        

                                            عشية حّل الحيُّ بالجرع الُعفر 

             عشية حّل الحي أرضًا خليبة      

ُّ الجنائب والقطِر                                           يطيُب بيا َمّسّّ

             فيا ويمتا سجن اليمامة أطمقا         

                                       أسيركما ينظر الى البرق ما يفري 

            فإن تفعال أحمدكما ولقد أرى        

                                     بأنكما ال ينبغي لكما شكري 

           ولو فارقت رجمي القيود وجدتني    

                                  رفيقًا بنص العيس في البمد الَقْفِر 
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           جديرًا أذا أمسى بأرض مضّمٍة     

                                  بتقويميا حتى ُيرى وضض الفجرِ 

      كمف النص المتقدـ  نقؼ عمى درجة تأـز حالة الشاعر النفسية نتيجة 
لسرقتو ، فضالن عف حبس أخيو إلى جانبو ، كيظير مستكل معاناتو النفسية مف 

ياكيمتا  )خالؿ عبارات كألفاظ أكحت بشكؿ كاضح إلى تمؾ األزمة كالمعاناة مثؿ 
 . (... كلك فارقت رجمي القيكد ...أسيركما ... سجف اليمامة 

عمى  (الَخمْقي كاالقتصادم  )     ككاف مف الطبيعي أف يتعاكف ىذاف السبباف 
تدني كضعو االجتماعي كانحدار مستكاه بيف معاشريو ، كفي الكسط الذم يعيش فيو 

كىي نتيجة طبيعية لمجتمع يضع في عيف االعتبار السمات الخمقية كالمستكل . 
. االقتصادم كاالجتماعي مؤشران لتحديد منزلة االنساف 

المرار بف "      ككاف مف المتكقع اف كؿ ىذه االسباب كالدكافع قد اثرت في 
شاعران ،كتركت بصماتيا الكاضحة في نفسو ، كيمكف اف نتممس ذلؾ في " سعيد 

فعبر عف ذلؾ بشككل كاضحة . شعره مف خالؿ شعكره العالي باالنكسار النفسي 
تقطر ألمان كلكعة ، مكظفان في ذلؾ االلفاظ كالعبارات الدالة عمى الصكرة المعبر عنيا 

 : (20)خير تكظيؼ كمثاؿ ذلؾ قكلو
وجدت شفاء اليموم الرحيل                       

                                                 فلرّم الخالج ووشك القضاء 
                      واثواؤك اليّم لم تْمِضــو  

                                                اذا ضافك اليمُّ أعنى العنــاء  
                      ولماعة ما بيا من عــالم  

 (21)                                               وال أَمراٍت وال رعي مـــاء
ِئــــيا                       كأن قموب أداّل

  (22)                                            معمقًة بقرون الظبـــــــاء
                    يظلُّ الشجاُع الجنــــان 

                                            مخافتيا ُمعلمًا بالدعــــــاء 
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                    اذا نظر القوُم ما َمْيُميـــا  
                                            رأى القوم دويةً كالسمـــــاِء 

                    ُيسر الدليُل بيا خيفــــة   
                                            وما بكآبتو من خفـــــــاء 

 

 كلعؿ ابرز ما في النص المتقدـ ذلؾ التحشيد اليائؿ لأللفاظ المعبرة عف اليـ      
،  (القضاء )، كذكر  (اليـ )المسبب لمشككل ، كيظير ذلؾ مف خالؿ تكرار لفظ 

كمف الممفت لالنتباه في مجمؿ  . (الخفاء)، ك (الخيفة)، ك (المخافة)، ك (العناء)ك
في البيت األخير لمداللة عمى المعنى المراد  (الكآبة)النص إف الشاعر استخدـ لفظة 

اصطالحان في مجاؿ عمـ النفس الحديث ، كأحسب إنيا إشارة مبكرة في تراثنا الشعرم 
. إف لـ تكف اإلشارة األكلى 

     كيبدك أف عدـ استجابة اآلخريف لشككاه المستمرة دفعو لمجكء إلى مالذ آخر 
يكقف الفرد انو يستجيب لشككاه ، كبيذا يمجأ شاعرنا لبث ىمكمو إلى اهلل عز كجؿ 

 : (23)فيك القائؿ
 

إلى اهلل أشكو ال إلى الناس أنني                   
                                                  بتيماء تيماء الييود  ريبُ 

     كىكذا يظير لنا إف النص المتقدـ يفصح عف شككل مريرة ، مسرح كقائعيا 
لما ليذه التسمية مف كقع نفسي  (الييكد)، كلزيادة كقع مرارتيا نسبيا إلى  (تيماء)

سمبي ، ىذه المرارة القاسية دفعتو إلى المجكء إلى اهلل تعالى شأنو في ذلؾ شأف كؿ 
. إنساف يأس مف رجاء بني البشر 

لـ يقؼ أسيران مستسممان لمعاناتو كىمكمو " الّمرار بف سعيد "       كيبدك إف 
كشككاه ، بؿ بدأ بتككيف دفاعات نفسية لو كرد فعؿ لمكاجية تمؾ التأثيرات كالدكافع 
النفسية السمبية ، فكانت ليذه الحالة بصماتيا الكاضحة لدفعو إلى قكؿ الشعر ، 

فحاكؿ تخفيؼ معاناتو مف خالؿ التخمص مف تمؾ التأثيرات النفسية السمبية ، كجعميا 
عامؿ دفع لو سكاء في الجانب االجتماعي أك الفني ، كنراه يقدـ لنا تصكيران مكفقان 
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كىي داللة عمى عفتو كعزة نفسو  (غير مرئية)عف فقره حيف يصكر حالة فقره بأنيا 
 كىي صكرة محمكدة لمفقير المتعّفؼ ، كما يشير في عجز البيت إلى – كما يزعـ –

 : (24)إف كرمو شامؿ يطغى عمى أصحابو ، كفي ذلؾ يقكؿ 
إذا افتقر المراُر لم ُيَر فقُرُه                       

                                              وان أيسر المراُر أيسر لاحبو                                     
في نفسية الشاعر كمحاكلتو تجاكز " الفقر "      كتكاصالن في الحديث عف آثر 
اف يبتكر لنفسو صفة تعكيضية عالجان " المرار " األثر النفسي ليذه اآلفة فقد حاكؿ 

 عمى ككف صاحبو إنسانان – بالضركرة –ليذا األثر ، فذىب الى اف الماؿ ال يدؿ 
محمكدان ، فالميـ في المرء اصالتُو كنسبو الرفيع كمنبتو الطيب ، كما فقره ااّل نتيجة 

 مف حسد الحاسديف ، فقد – كاألصالة فضؿ كبير –لما تعرض لو صاحب الفضؿ 
 : (25)قاؿ 

ال تسألي القوم عن مالي وكثرتو                     
                                              قد يقتر المرُء يومًا وىو محمودُ 

أمضي عمى ُسنة من والدي سمفت                  
                                             وفي أرومتو ما ينبت العـوُد 

                 مطالب بِتراٍت  ير مدَركــــٍة 
                                             محسَّسٌد والفتى ذو الفضل محسودُ 

في االعتماد عمى ما في قكمو كآبائو كأجداده كسيمة مف " المرار " كيستمر 
كسائؿ تخميص نفسو مف التأثيرات النفسية السمبية التي حدثت لو بسبب صفاتو 

 : (26)الجسمية كحالتو االقتصادية كاالجتماعية ، كتأييدان لذلؾ قاؿ
أنا ابن الخالَدين إذا تالقى                           

( 27)                                            من األيام يوم ذو َضجاجِ 

                         كأن الّمْغَب والخطباُء فيو 
                                          قسي مثقف فييا إعوجاُج 
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 سبيالن لمنحو –عمى حد قكلو - كيتصاعد فخره بنسبو حيف يعدُّ نسبو الشريؼ 
الفرصة الكاممة كي يفخر أيّما فخر ، فيك حادم ركب اآلخريف إلى مراتب الشرؼ 

 : (28)كقائدىـ في ىذا المجاؿ ، فيك القائؿ
                        أنا الخزمي خمى الناس بيني 

( 29)                                           وبين اليذر بذخًا أو بميعا

                        لعلَّس الناس يغتبقون فخرًا 
( 30)                                           لنا أو يذكرون لنا لنيعا

                       وما خاَلْمُت منيم من خميٍل 
( 31)                                           ولكني حدوُتيم جميعــا

 

كقد استثمر المعاني الدينية اإلسالمية كنجاح آبائو كأجداده " المرار " كيبدك      
في التعبير عنيا بنجاح كسيمة لبياف سر اكتسابيـ ليذا الشرؼ ، فكاف بناء المساجد 

( 32)كأعمارىا معنى مضافان لبمكغ الغاية المطمكبة ، فقد قاؿ

                     لنا مساجُد نبنييا ونعمرىا  
  (33)                                         وفي المنابر ِقعدان لنا ُذُللُ 

إلى تحشيد صفات كقيـ أخرل أمالن في " المرار " كفي جانب آخر ، عمد      
مقاكمة األثر النفسي المتحقؽ فيو ، فبدأ تارة بالفخر بنفسو عف طريؽ إضفاء صفات 
محمكدة إلى شخصيتو ، تعكيضان عّما لحقو مف اثر نفسي سمبي ، كأظف إف األمر ال 

يعدك عف ككنو محاكلة مف الشاعر لرسـ صكرة لذاتو تبعد ذلؾ التأثير عنو ، ففي 
كاحدة مف المناسبات يفخر بكرمو ، فالنار مكقدة بتكجيو منو طكاؿ الميؿ كي 

يستقطب الضيكؼ ال سيما الفقراء منيـ ، كيزيد عمى ذلؾ ذىابو إلى القكؿ إف قكمو 
( 34)سيتعرؼ الضيؼ عمييـ مف خالؿ ذكر اسمو لو عند سؤالو عنيـ ، فيك القائؿ

 

 

 

                        آليت ال ُأخفي اذا الميل جّننـي 
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 (35)                                              سنا النار عن ساٍر وال متنور
                        فيا موقدي ناري إرفعاىا لعميا 

( 36)                                             ُتضيُء لساٍر آخر الميل مقتـرِ 

                        وماذا عمينا ان يواجو نارنــا 
( 37)                                            كريم المحيا شاحُب المتحّسـرِ 

                       اذا قال من انتم ليعرف اىميـا  
                                            رفعُت لو باسمي ولم اتنكــر 

                       وقمُت أشيعا َمشِّرا القدر حولنا 
( 38)                                            وأّي زمان قدرنا لم ُتمشَّســر

                       فبتنا بخير في كرامة ضيفنـا 
 ( 39)                                            وتبنا ُنيّدي ُطعمًة  ير ميسـرِ 

                       فأجمين عن برق أضاء عقيرًة 
 (40)                                            فيا لك ذعرًا أي ساعة مذعـرِ 

" ترصيف دفاعاتو النفسية أكثر حيف يمجأ إلى قيمة " المرار " كيحاكؿ      
سبيالن إلى ذلؾ ، فتارةن ينسب الشجاعة لنفسو ممزكجة بشجاعة جماعية " الشجاعة 

 : (41)مصدرىا آباؤه كأجداده حيف يقكؿ
                      لقد عممت أولي المغيرة أننّي 

 (42)                                        كررُت فمم أنكل عن الضرب مسمعا
                    ما كنت ااّل السيف القي ضريبًة 

                                               فقطعيا ثم اثنى فتقّطعــا 
ني ألعدي الخيل تعثر بالقنا                     وا 

( 43)                                           حفاظًا عمى المولى الحريد ليمنعا

                   ونحن جمبنا الخيل من سَوق حميٍر 
                                          إلى أن وطئنا ارض حمير ُنّزعـا 

بالفخر بشجاعتو الممزكجة بشجاعة آبائو كاجداده كسيمة " المرار "      كال يكتفي 
 بؿ يذىب الى – اف جاز التعبير –مف كسائؿ الدفاع عف نفسو كتجميؿ صكرتو 
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محاكلة تأصيؿ ىذه الشجاعة مف خالؿ إضفاء عمؽ تأريخي متجذر مكركث ، فيك 
كىي صكرة مكحية . ابف ألب شجاع أكقع المكت بمالقيو ، كجعؿ نساءه سبايا 

بكضكح الى شدة القتؿ كمبمغ تأثيره مما اكسبو شرفان عاليان ال يمكف ألحد إخفاؤه ، 
 : (44)كالى ىذا المعنى ذىب المرار في قكلو

                       أنا إبن التارك البكرّي بشٍر 
 (45)                                            عميو الطير ترقبو وقوعا

                       عاله بضربة بعثت بميــٍل 
( 46)                                           نوائحو وأرخلت البضوعا

                      وقاد الخيل عائدة لكمــب 
( 47)                                          ترى لوجيفيا رىجًا سريعـا

                      عجبت لقائمين لٍو لقوٍم 
( 48)                                          عالىم يفرع الشرف الرفيعا

عف صكرة أخرل مف صكر رد الفعؿ النفسي الذم " المرار "      كيفصح شعر 
كجده الشاعر ميمان لتقديـ صكرتو بشكؿ مقبكؿ ، لكف مف دكف أف يخفي مرارتو 

العز " كفي ىذا الصدد فانو يستند إلى . كمعاناتو التي تشير بكضكح إلى حالتو 
كبأقصى درجات االستناد ، فقد امتأل جكفو مف رائحتيا العطرة فيك القائؿ " كالشرؼ 

(49) :
                    إليكم يالئام الناس إني 

 (50)                                      نشعت العّز في أنفي نشوعا
"      بعد كّؿ ما تقدـ يمكف لنا أف نرسـ صكرة قريبة إلى حّد ما عف شخصية 

كاألسباب كالدكافع التي حممتو عمى تحديد بكاعث الشعر عنده ، كما نتج " المرار 
" المرار " عف ىذه الشخصية مف سمككيات تعطي تفسيران مفصالن عف طبيعة تككيف 

 المتمثؿ بقصر قامتو كدمامة شكمو يدفعو إلى إظيار مالنفسية ، فالسبب البيكلكج
قابمياتو الفنية استنادان إلى نظرية مركب النقص أك التعكيض عف النفس نتيجة 
لمعاناتو مف ىذه العمة الجسمانية ، يضاؼ إلى ذلؾ طبيعة الحياة التي عاشيا 

الشاعر كالمتمثمة بفقره المادم الذم انعكس بتدني مستكاه االجتماعي ، كلما ليذا 
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األمر مف عالقة كثيقة بشعكر الشاعر كانعكاس تأثيراتو عمى نتاجو الفني فيصبح 
ليذا كمو يمكف لنا اف نفيـ اسباب ميؿ الشاعر الى  . (51)شعره ترجمة باطنية لنفسو

االكثار مف الشككل ال سيما الى اهلل تعالى ، الى جانب فخره بنفسو كاىمو بتحشيد 
شتى معاني الفخر ، كاالصالة ، كالنسب الرفيع ، كالكـر ، كالشجاعة ، سبيالن 

.  لمتعكيض ، ككسيمة لتخفيؼ الضغط النفسي الداخمي لدل الشاعر 
     كأخيران نجد مف الضركرم االشارة الى أمريف ، أكليما يتمثؿ في ككف 

إخضاع العمؿ األدبي لمتفسير النفسي كالتحميؿ باالعتماد عمى المفاىيـ السايككلكجية 
الف التحميؿ  (مصائد  )أمر بالغ التعقيد ، الى جانب عدـ خمكه مف مجازفات اك 

النفسي لالدب يتناكؿ العمؿ الفني بكصفو كثيقة اك مجمكعة مف االعراض كصكالن 
الى شخصية المؤلؼ ، لكف ىذا الجيد التحميمي ال ياخذ بعيف االعتبار سكل 

 . (52)المظاىر النفسية لالديب
     اما االمر الثاني فيتمخص في االشارة الى اف اخضاع االدب عمكما كالشعر 
خصكصان لمفسير النفسي يقع في دائرة صمة عمـ النفس باالدب كالنقد كىي صمة 

  (53)عميقة الجذكر في التراث االنساني ال سيما تمؾ التي تربط االدب بصاحبو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىوامش البحث  
 

 . 9- 7/ االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي : ينظر  (1)
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 . 40/في النقد األدبي : ينظر  (2)
:  ، كلمزيد عف التفاصيؿ الدراستيف ينظر 122/نقاد النص الشعرم : ينظر  (3)

.  كما بعدىا 135/ النفسي في نقد الشعر العربي قاالتجا
 . 131/ االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي  (4)
ىك المرار بف سعيد بف حبيب بف خالد بف حنظمو بف األشيـ بف حجكاف بف  (5)

فقعس ، ينتيي نسبو إلى أسد كلقب بالفقعسي ك االسدم كيكنى أبا حساف ، مف 
لمتفصيؿ . شعراء الدكلة األمكية ، كيذىب البعض الى انو أدرؾ الدكلة العباسية 

 . 428 – 427 ، ص2ؽ/ شعراء أمكيكف : ينظر 
بحث منشكر في مجمة )الصكرة الفنية في الدراسات العربية المعاصرة : ينظر  (6)

 . 61 ، ص13، ع (بحكث جامعة حمب 
 . 109/ مقدمة في التربية كعمـ النفس : ينظر  (7)
ىك صحار بف عياش بف شراحيؿ بف منقذ العبدم ، خطيب مفكه ، ككاف ممف  (8)

ترجمتو ك أخباره في ، : شيدكا فتح مصر ، كسكف البصرة كمات فييا ، تنظر 
 . 3/287 ، كاألعالـ 294/ المحبر 

 . 5/172عيكف األخبار  (9)
 . 116/ مقدمة في التربية كعمـ النفس : ينظر  (10)
 6ـ( بحث منشكر في مجمة أبحاث اليرمكؾ ) اليد كصكرتيا المجازية : ينظر  (11)

 . 9 ، ص1، ع
 . 16/سيككلكجية الشخصية : ينظر  (12)
( بحث منشكر في مجمة الدراسات المغكية ) العالقة بيف األدب كالمغة : ينظر  (13)

 . 47 ، ص4ع
بحث منشكر في مجمة )الصكرة الفنية في الدراسات العربية المعاصرة : ينظر  (14)

 . 38 ، ص13ع (جامعة حمب 
 . 429 ، ص2 نقالن عف شعراء أمكيكف ، ؽ2/588:الشعر كالشعراء  (15)
 . 429 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (16)
. الضخـ الغميظ : الصـّ  (17)
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 . 429 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (18)
 . 454 – 453 ، ص2ؽ: المصدر نفسو  (19)
 . 434 ، ص2ؽ: المصدر نفسو  (20)
. الحجارة تككف عممان ( : محركة ) كاإلمرة . عالـ كأعالـ جمع عمـ  (21)
يريد أف القمكب تنزك كتجب ، فكأنيا معمقة بقركف الظباء ، ألف الظباء ال  (22)

.  تستقر كما كاف عمى قركنيا فيك كذلؾ 
 . 438 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (23)
 . 438 ، ص2ؽ: المصدر نفسو  (24)
 . 444 ، ص2ؽ: المصدر نفسو  (25)
 . 486 ، ص2ؽ: المصدر نفسو  (26)
الخالداف ىما خالد بف نظمة كخالد بف قيس ، كاألكؿ ىك جد المرار الفقعسي  (27)

. كفي البيت إقكاء 
 . 469 - 468 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (28)
/ عاليان مف المجد : بذخان / عرفكا فضمي فخمكا بيني كبيف ما أفتخر بو : يقكؿ  (29)

. البميغ مف الكالـ ما فتح بو الفـ كسكغ قائمو لـ ينازع فيو 
. يذكركف : يغتبقكف  (30)
. حدكتيـ أم أسكقيـ كادعكىـ كميـ كال احاشي منيـ أحدا (31)
 . 474 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (32)
. قعداف جمع قعكد ، شبو مجمسو عمى المنبر بالبعير يقتعده  (33)
 . 453 - 452 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (34)
يقكؿ أخذت عمى نفسي مكليان كمقسمان إني ال اخفي أذا الميؿ سترني بظالمو  (35)

. ضكء نارم عف ساٍر يبغي مبيتان كال ناظر إلى نار لييتدم بيا 
ارفعاىا أم اجعالىا في مكاف مشرؼ فعسى اف : يخاطب مكقدم ناره فيقكؿ  (36)

. تضيء لساٍر فقير في أخر الميؿ 
أم ضرر يمحقنا في أف يتكجو إلى نارنا رجؿ كريـ قد ظير اثر الضر عمى  (37)

. كجيو أك جسمو 
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اظيرا إنا نقسـ ما عندنا مف المحـ حتى يقصدنا المستطعمكف كيأتينا : أشيعا  (38)
المسترفدكف ، كأم زماف قدرنا لـ تمشر أم ىذا الذم أمرتكما بو ىك خمؽ لنا 

. كعادة في األزمنة عمى إختالفيا 
فبتنا نيدم إلى الجيراف مف لحـ ىذه الناقة مف غير قمار أم لـ يكف : يقكؿ  (39)

. مما ضرب عميو القداح 
.  أم انكشفف عف سيؼ مثؿ البرؽ ، يذكر اإلبؿ التي عقرىا  (40)
 . 465 - 464 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (41)
اسـ : مسمعا / لـ أعجز : لـ أنكؿ / كىي مف الخيؿ التي تغير : المغيرة  (42)

. رجؿ
/ مف أعدل فالف فالنان في الحرب كىي مجاكزتو منو الى غيره : أعدم الخيؿ  (43)

. الكحيد الفريد : الحريد 
 . 466 - 465 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (44)
أنا : يقكؿ . أراد ببشر ىك بشر بف عمرك ، ككاف قد جرح كلـ يعمـ جارحو  (45)

إبف الذم ترؾ بشران بحيث تنتظر الطيكر أف تقع عميو اذا مات كذلؾ ألف 
. الطير ال يتناكلو ما داـ بو رمؽ 

يكنى بيا عف : كالبضكع / بعثو أم ايقظو : نبيت مف النـك ، يقاؿ : بعثت  (46)
الميكر ألف بشران عندما قتؿ عرضكا نساءه لمسباء ألنو لـ يبؽ ليف َمْف يحمييف 

. كيذكد عنيف 
الغبار : الرىج / مصدر كجؼ الفرس اذا عدا ، كأكجفتو اذا أعديتو : الكجيؼ  (47)

 .
. يعمك : يفرع  (48)
  . 467 ، ص2ؽ: شعراء أمكيكف  (49)
. السعكط : النشكع  (50)
 .  139/ االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي : تأييدان لذلؾ ينظر  (51)
بحث منشكر في مجمة المكقؼ ) االدب كمصائد التحميؿ النفسي : ينظر  (52)

 . 2 ، ص287 – 286ع (العربي 
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 . 1/ المدخؿ الى نظرية النقد النفسي : لمزيد مف التفصيؿ ، ينظر  (53)
 

ثبت الملادر 
 الملادروالمراجع .أ 

االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، الدكتكر عبد القادر فيدكح ، منشكرات  .1
 . ـ 1992اتحاد الكتاب العرب ، 

األعالـ ، خير الديف الزركمي ، مطبعة ككستاتسكماس كشركاه ، الطبعة  .2
  .(سنكات الطبع مختمفة)الثانية ، 

سيككلكجية الشخصية ، الدكتكر عادؿ عز الديف األشكؿ ، الناشر مكتبة  .3
 . ـ 1988األنجمك المصرية ، القاىرة ، 

بال مكاف )شعراء أمكيكف ، دراسة كتحقيؽ الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ،  .4
 .  ـ 1976-  ىػ 1396،  (طبع

،  ( ىػ 276ت  )عيكف االخبار ، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم  .5
المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر ، نسخة مصكرة 

  .(بال تاريخ طبع  )عف طبعة دار الكتب ، 

في النقد األدبي ، الدكتكر صالح فضؿ ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،  .6
 . ـ 2007دمشؽ ، 

مقدمة في التربية كعمـ النفس ، الدكتكر عبد الرحمف النقيب كالدكتكر صالح  .7
 1407مراد مطبكعات المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمـك كالثقافة ، الرباط ، 

 . ـ 1987- ىػ 

المحبر ، ابف حبيب ، أبك جعفر محمد بف أمية بف عمرك الياشمي البغدادم  .8
، ركاية أبي سعيد الحسف بف الحسيف السكرم ، مطبعة جمعية  ( ىػ245ت )

 .ـ 1942- ىػ 1361دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر آباد الدكف ، 

المدخؿ الى نظرية النقد النفسي ، زيف الديف المختارم ، منشكرات اتحاد  .9
 .ـ 1998الكتاب العرب ، 
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نقاد النص الشعرم ، الدكتكر يكسؼ حسف نكفؿ ، دار نكبار لمطباعة ، .10
. ـ1997القاىرة ، الطبعة األكلى ، 

 المجالت والدوريات .ب
 .ـ 1988- ىػ 1408أبحاث اليرمكؾ ، المجمد السادس ، العدد األكؿ ،  .1

 .ـ 1988بحكث جامعة حمب ، العدد الثالث عشر ،  .2

 .ـ 1988الدراسات المغكية ، مركز المغات ، جامعة صنعاء ، العدد الرابع ،  .3

 ، شباط 287ك286المكقؼ األدبي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ ، العدد  .4
.  ـ 1995كآذار ، 


